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ABSTRAK 

Nama : Ilham Dwi Cahyo 

Nim : 60900114050 

Jurusan : Sistem Informasi 

Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Registrasi, Pelatihan 

dan Pembinaan Satuan Pengamanan Pada Binmas Polda 

Sulawesi Selatan Berbasis Web  

Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.  

Pembimbing II : Rahman, S.Kom., M.T. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Binmas Polda Sulawesi Selatan yang 

masih kesulitan dalam penyebaran informasi Registrasi, Pelatihan dan Pembinaan 

Satuan Pengaman yang kurang menyeluruh kepada calon anggota satuan 

Pengaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem 

berbasis web yang dapat mempermudah dalam penyebaran informasi dan 

pendaftaran calon anggota satuan pengaman kepada masyarakat. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian applied research dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi 

pustaka. Adapun tools yang digunakan untuk merancang Sistem penerimaan 

anggota baru dan pengelolaan kegiatan menggunakan Data Flow Diagram dan 

tools untuk merancang basis data memakai Entity Relationalship Diagram. 

Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL 

serta pengujian aplikasi ini menggunakan metode Black Box.  

Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem 

informasi pendaftaran anggota baru dan pengelolaan kegiatan. Penelitian ini 

menyimpulkan sistem yang dibangun dapat mempermudah dalam melakukan 

pendaftaran anggota baru serta penyebaran informasi yang secara meluas. 

 

Kata Kunci : Binmas Polda Sulawesi Selatan, Registrasi, Pelatihan, 

Pembinaan,  Website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  menyadari bahwa polisi tidak mungkin 

bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan 

pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1980  melalui  surat  keputusan 

kepala kepolisian negara. Keamanan  pada umumnya adalah untuk mengamankan 

asset, kawasan atau wilayah. Seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut 

untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggung 

jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan. 

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau 

kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan 

pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di 

lingkungan kerjanya. Banyak orang yang mengaku petugas keamanan tetapi tidak 

pernah mengikuti pendidikan Satpam, maka di lapangan Satpam yang belum 

mengikuti pendidikan seperti itu tidak kompeten karena tidak punya ilmu satpam. 

Kemajuan teknologi masa kini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat. Pada zaman era 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polri
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
http://id.wikipedia.org/wiki/30_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1980
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globalisasi ini teknologi menimbulkan dampak positif dalam perkembangan 

perekonomian melalui teknologi informasi. Hal ini juga membuat manusia 

mengetahui informasi-informasi terbaru secara cepat dan mudah.Perkembangan 

internet yang sangat pesat membawa banyak perubahan bagi manusia untuk saling 

bertukar informasi. 

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam QS 

Al-An’am/6:82. 

َل هُُمََلَِّذيهَ ٱ ئِك 
ٓ ن هُمَبِظُۡلٍمَأُْول َٰ ل ۡمَي ۡلبُِسٓىاَْإِيم َٰ نُىْاَو  ام  ََۡۡل ۡمهَُٱء  ۡهت ُدون  هُمَمُّ  ٢٨ََو 

Terjemahnya : 

”Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan 

keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk".(Departemen Agama RI,2016). 

Pada ayat 82 di atas, Allah memberikan jaminan akan memelihara keamanan 

serta keimanannya dan menetapkan hidayah baginya. Orang-orang yang memurnikan 

ibadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan mereka tidak 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, mereka adalah orang-orang yang 

mendapat keamanan pada hari kiamat, dan merekalah orang-orang yang mendapat 

hidayah di dunia dan akhirat. 

Selama ini, registrasi, pelatihan, dan pembinaan satuan pengamanan masih 

menggunakan media telepon sehingga Binmas Polda mengalami kesulitan.Hal ini 

menyebabkan kurang akuratnya informasi mengenai satuan pengamanan pada 
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Binmas Polda Sulawesi Selatan.Banyaknya industri dan perusahaan membutuhkan 

tenaga kerja khususnya pada bidang pengamanan. Pentingnya informasi yang akurat 

akan lebih memudahkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan mencegah 

kejadian yang tidak diinginkan. Setiap tahun terjadi kasus keterlambatan dalam 

registrasi penerimaan satuan pengamanan.Mengingat perkembangan teknologi 

informasi semakin berkembang di mana hampir disegala bidang pekerjaan 

membutuhkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Selain itu kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat 

merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. Sehingga 

dapat mempermudah dalam registrasi pelatihan dan pembinaan satuan pengamanan, 

dan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi setiap 

tahunnya.Allah swt berfirman dalam QS al-Quraisy/106:3.4. 

اَ ذ  َه َٰ بَّ ََلَِّذيَٓٱ٣َََۡلب ۡيتَِٱف ۡلي ۡعبُُدوْاَر  ۡىِفِۢ ۡهَخ  ن هُمَمِّ ام  ء  هَُجىٖعَو  هُمَمِّ م   ٤ََأ ۡطع 

Terjemahnya : 

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka´bah), 

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan.(Kementerian Agama RI, 2016). 

Ayat 3, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam 

umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Swt. Mereka 

diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan (pemilik) Ka’bah. Terhadap rezeki yang 

diterima, mereka harus mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan 
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perintah Allah Swt. Ayat  4  Allah Swt. menunjukkan akan kenikmatan yang telah 

diberikan kepada mereka yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik 

Ka’bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar. 

Mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tenteram. Maka dari itu 

hendaklah mereka mengesakan Allah Swt. dalam beribadah,  tidak menyekutukan-

Nya dengan suatu apapun  dan tidak menyembah selain Allah Swt.(Shihab, 2009). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merancang 

dan membuat sistem informasi dengan  judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Registrasi, PelatihandanPembinaan Satuan Pengamanan Pada Binmas Polda Sulawesi 

Selatan Berbasis Web”. Dengan sistem ini diharapkan dapat membantu Binmas Polda 

Sulawesi Selatan dalam penanganan registrasi pelatihan dan pembinaan yang baik 

dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 

permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat sistem 

informasi registrasi, pelatihan dan pembinaan satuan pengamanan yang baik sesuai 

dengan kebutuhan di Binmas Polda Sulawesi Selatan? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar dalam penulisan tugas akhir ini lebih terukur dan terarah maka penulis 

akan fokus pada pembahasan sebagai berikut: 
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1. Sistem registrasi, pelatihan pelatihan dan pembinaan Satuan Pengamanan ini 

berbasis web. 

2. Sistem ini membahas tentang Informasi mengenai Binmas Polda Sulawesi 

Selatan dan Satuan Pengamanan. 

3. Target pengguna aplikasi ini masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja 

sebagai Satuan Pengamanan. 

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada para pembaca dan 

memberikan persepsi penulis kepada pembaca maka akan dipaparkan penjelasan dan 

gambaran yang sesuai penelitian ini. Adapun penjelasan dan gambarannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem registrasi, pelatihan dan pembinaan berbasis web tetapi bersifat 

umum 

2. Aplikasi ini nantinya akan digunakan registrasi, pelatihan dan pembinaan 

satuan pengamanan pada Binmas Polda Sulawesi selatan. 

3. Aplikasi ini akan diakses oleh kepala admin dan beberapa staf di Binmas 

Polda Sulawesi Selatan, untuk memantau kelancaran registrasi, pelatihan dan 

pembinaan satuan pengamanan. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian 

yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut di 

antaranya sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Asrar tahun 2013 yang 

berjudul “Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa BaruSecara Online Pada 

Yayasan Sekolah TinggiIlmu Kesehatan (Stikes) Harapan BangsaDarussalam 

Banda Aceh Dengan MenggunakanPhp Dan Mysql” Penelitian ini bertujuan 

pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru secara Online 

pada Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) HarapanBangsa 

Darussalam Banda Aceh ditujukan untuk melakukan kegiatan registrasiyang 

terstruktur dan informatif, sehingga dapat dihasilkan proses kerja yang 

lebihbaik dan maksimal dengan menggunakan penyimpanan data yang 

tersentralisasiyang dapat memudahkan kegiatan perubahan data, pencarian 

dan publishing datadengan menggunakan teknologi komputer. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan sistem yang akan dibuat 

oleh penulis. Persamaannya adalah sama - sama bertujuan membangun sistem 

registrasi online.  
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adhani Windari pada tahun 

2009  yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Registrasi Perawat 

Berbasis Web Untuk MendukungPembinaan Dan Pengawasan Tenaga  

Perawat Oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (Mtkp) Jawa Tengah” 

Sistem ini memberikan informasi tentang proses registrasi perawat berbasis 

web. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang 

akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama - sama sistem informasi 

registrasi, tetapi pada penelitian merupakan pengembangan sedangkan pada 

penelitian yang akan dibuat adalah rancang bangun sistem informasi registrasi 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juniar Sofyanti pada tahun 

2014 yang berjudul “Rancang Bangun Sistem informasi penerimaan karyawan 

berbasis web”. Penelitian bertujuan merancang dan membangun sistem 

informasi penerimaan karyawan berbasis web pada PT Desalite Esbang jaya 

yang dapat mengolah data pelamar dalam suatu database sehingga data 

pelamar tidak menumpuk di lemari filling cabinet serta dapat menyajikan 

informasi yang dapat mempermudah bagian HRD dalam mencari data 

pelamar 
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan sistem yang akan dibuat 

oleh penulis. Persamaannya adalah sama - sama bertujuan membangun sistem 

informasi registrasi berbasis web. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

sistem informasi registrasi, pelatihan dan pembinaan satuan pengamanan pada 

Binmas Polda Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa 

manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi 

tentang permasalahan dalam sistem informasi terutama bagi para peneliti yang 

mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam bidang 

sistem informasi pada Polda. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan 

dalam proses registrasi, pelatihan dan pembinaan satuan pengamanan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa 

dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan 

detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan (Pressman, 2008). 

Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru 

yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang 

diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik (Ladjamuddin, 2005). 

Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan 

menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada, 

baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). Dengan demikian, 

pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke 

dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun 

memperbaiki sistem yang sudah ada. 

 

B. Sistem Informasi 

Menurut Hartono (2005), Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
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operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Secara sederhana pengertian sistem informasi bisa didefinisikan sebagai 

sebuah sistem yang mana terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, 

prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang didalamnya bekerja 

sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Kombinasi 

antara teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang 

kemudian digunakan untuk mendukung suatu manajemen guna mengambil sebuah 

kebijakan atau keputusan. 

Dari definisi sistem informasi yang sudah dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah kombinasi yang membentuk 

sistem guna mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Disebut sebagai sebuah 

sistem, komposisi ini juga memerlukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk 

mendukung kombinasi kerja itu. Komponen-komponen itu bekerja dengan saling 

berinteraksi untuk membentuk sebuah kesatuan sistem, yang mana nantinya bisa 

menghasilkan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan. Aspek manusia dan teknologi memiliki peran yang penting 

dalam pelaksanaannya. Kombinasi beberapa elemen pendukung akan menentukan 

informasi yang didapatkan. Apa pentingnya sistem informasi dalam bidang 

kehidupan sehari-hari? Tidak hanya usaha besar saja yang membutuhkannya, 

pekerjaan sederhana seperti warung juga memerlukannya.Dengan adanya sistem ini 

maka memudahkan konsumen mendapatkan informasi mengenai jenis barang yang 

http://blogpengertian.com/
http://pengertianparaahli.com/pengertian-dan-komponen-sistem-informasi
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dijual, harga, cara pembelian, dan lain-lain. Sedangkan bagi pemilik, akan 

memudahkan pengorganisasian mengenai stock, total pengeluaran, penghasilan, 

keuntungan, dan sebagainya. Didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling 

mempengaruhi, diantaranya. 

 

C. Registrasi 

Registrasi adalah  proses pencatatan identitas pendaftar kedalam 

sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran. 

 

D. Pelatihan dan Pembinaan  

Pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan dari karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelatihan 

yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas tidak terbatas 

hanya untuk mengembangkan keterampilan semata. 

Pembinaan adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 
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E. Binmas Polda Sulawesi Selatan 

Ditbinmas adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda 

yang berada dibawah Kapolda. Ditbinmas bertugas membina dan dalam batas 

kewenangan menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan 

dalam lingkungan Polda. 

 

F. Satuan Pengaman 

  Satuan pengamann adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh 

instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) 

dalam rangka penyelenggaraan keamana di lingkungan. 

 

G. Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan 

memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna 

membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan 

informasi (Romney, 2015). Dasar dari informasi adalah data, kesalahan dalam 

mengambil atau memesukkan data, dan kesalahan dalam mengolah data akan 

menyebabkan kesalahan dalam memberikan informasi. 

H. Konsep dan Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, 

memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi 
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untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan  melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Krismaji, 2015). Sistem informasi merupakan cara kita menentukan hal 

apa saja yang kita perlukan untuk mengelolah data yang telah kita peroleh menjadi 

informasi yang berguna. 

Secara umum, data dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan fakta 

yang jauh lebih berharga ditambah jauh lebih bermakna untuk penerima informasi 

yang menjelaskan kesempatan nyata yang digunakan untuk pengambilan penentuan 

keputusan. Informasi dapat berupa fakta yang telah diberi label atau mungkin 

diproses atau dilihat dan berkaitan dengan memanfaatkan dalam tindakan yang 

melibatkan penentuan pengabilan keputusan. 

Pengertian data dari sudut pandang yang berbeda, yakni: 

1. Menurut Kamus Bahasa Inggris-indonesia, Data di terjemahkan sebagai 

istilahyang berasal dari kata “datum”yang berarti fakta atau bahan-bahan 

keterangan. 

2. Dari usdut pandang bisnis, “Business data is data organizations 

description of things (resource) adn events (transactions) that it faces” jadi 

data dalam hal ini di sebut sebagai data bisnis, merupakan deskripsi organisasi 

tentang sesuatu (resource) dan kejadian (transactions) yang terjadi. 
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3. Pengertian yang lain mengatakan bahwa “data is the description of thing 

and event that we faces”. Data merupakan deskripsi dan sesuatu kejadian yang 

sedang kita hadapi. 

4. Gordon B. Davis Dalam bukunya Manegement Information System. 

Conceptusl Foundations, Structures, and Developmentmen menyebut data 

sebagai bahan mentah dari informasi yang dirumuskan sebagai lambing 

lambing tidak acak yang menunjukan jumlah atau tindakan-tindakan atau hal-

hal lain. 

Informasi ibarat darah yang mengalir dalam suatu organ tubuh jadi informasi 

ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang 

mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akan berakhir. 

I. Pengenalan Internet 

a. Definisi Internet 

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan 

seluruh komputer di seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan 

mesin (Ellsworth, 1997, p. 4). Internet dalam arti yang lebih luas meliputi individu, 

kelompok, organisasi, sekolah, universitas, layanan komersial,  perusahaan,  

pemerintah,  dan  mereka yang menggunakan standar protokol TCP/IP dan biasanya 

memelihara koneksi di internet. 
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b. Internet Service 

1.) World Wide Web (WWW) 

World Wide Web (WWW) atau dikenal dengan sebutan web saja, merupakan 

sistem yang menyebabkan pertukaran data di internet menjadi mudah dan efisien 

(Ellsworth, 1997, p. 4). Web pada awalnya ruang informasi dalam internet, dengan 

menggunakan teknologi hypertext, pengguna dituntun untuk menemukan informasi 

dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan oleh 

web browser. Web memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan 

pelaku internet lainnya dan menelusuri informasi dalam internetUniform Resource 

Locators (URL) 

URL yang merupakan singkatan dari Uniform Resource Locators adalah cara 

standar yang digunakan untuk menentukan situs atau halaman pada internet. URL 

merupakan cara standar untuk menampilkan informasi tentang jenis, isi, dan 

lokasi file: nama file, lokasi komputer di internet, letak file di dalam komputer, dan 

protokol internet yang digunakan untuk mengakses file itu. Internet  itu  sangat  

besar,  merupakan  interkoneksi  terdistribusi,  tempat  yang sangat tidak seragam, 

dan URL menstandarkan dari keanekaragaman ini (Ellsworth, 1997, p. 4). Format 

umum dari sebuah URL adalah : Protocol Transfer: //nama_host/Path/nama_file. 

2.) Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML merupakan singkatan dari Hyper Text Markup Language. HTML 

digunakan untuk membangun suatu halaman web. HTML bukan suatu bahasa 

pemograman melainkan suatu bahasa markup.  
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J. Pemrograman Web 

a.  PHP 

PHP adalah bahasa scripting server side bagi pengembangan web dinamis. PHP 

sangat populer karena memiliki fungsi built – in lengkap, cepat, mudah dipelajari, dan 

bersifat gratis. Skrip PHP cukup disisipkan pada kode HTML agar dapat bekerja, dan 

dapat berjalan di berbagai web server dan sistem operasi yang berbeda.  

b. Mysql 

Menurut (Arief, 2011) MySQL adalah salah satu jenis database server yang 

sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya.  

 

c. Sublime Text Editor 

Sublime Text merupakan editor HTML yang professional mendesain, menulis 

kode program dan mengembangkan website, halaman web, dan aplikasi web. 

 

d. Flowchart 

Indrajani (2015:36) menjelaskan, Flowchart merupakan penggambaran secara 

grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. 

 

 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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Tabel II.1. Simbol-simbol Flowchart 

NO

O 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

 

Dokumen 

Simbol masukan atau keluaran dari 

atau ke sebuah dokumen. 

2  Terminal Simbol Start atau End yang 

mendefinisikan awal atau akhir dari 

sebuah flowchart. 

3  

 

Proses 

Manual 

Simbol yang mendefinisikan proses 

yang dilakukan secara manual. 

3  

 

Penyimpanan 

Magnetik 

Menunjukkan media penyimpanan 

data/informasi file pada proses 

berbasis computer ,file dapat 

disimpan pada harddisk , disket, 

CD dan lain-lain 
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4 

 

 

Arah Alir 

Dokumen 

Menunjukkan arah aliran dokumen 

antar bagian yang terkait pada 

suatu sistem.  

5  

 

Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 

terputus atau terpisah pada halaman 

alir dokumen yang sama 

 

6 

 

Proses 

Komputer 

Simbol pemerosesan yang terjadi 

pada sebuah alur kerja. 

7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

komputer informasi file pada 

proses manual. Dokumen dapat 

disimpan pada lemari , arsip, map 

file 

8 

 

Input 

Keyboard 

Menunjukkan input yang dilakukan 

menggunakan keyboard 

9 

 

Penyimpanan 

manual 

Menunjukkan media penyimpanan 

data atau informasi secara manual 



 
 

19 
 

e. DFD (Data Flow Diagram)  

Sukamto dan Shalahuddin (2014:288), “Data Flow Diagram atau dalam bahasa 

Indonesia menjadi Diagram Alir Data (DAD) adalah refresentasi grafik yang 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan 

sebagai data yang mengatur dari masukan (input) dan keluaran (output). DFD tidak 

sesuai untuk memodelkan sistem yang menggunakan pemograman berorientasi 

objek.”  Adapun simbol yang digunakan untuk membuat DFD yaitu: 

 

Tabel II. 2. Simbol Data Flow Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Proses 

Proses atau fungsi atau prosedur; pada 

pemodelan perangkat lunak yang akan 

diimplementasikan dengan pemograman 

terstruktur, maka pemodelan notasi 

inilah yang harusnya menjadi fungsi atau 

prosedur di dalam kode program 

2 

 

 

Aliran Data 

Aliran data; merupakan data yang dikirm 

antar proses, dari penyimpanan ke 

proses, atau dari proses ke masukan 

(input) atau keluaran (output) 
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3 

 

 

Data Store 

(Simpanan Data) 

File atau basis data atau penyimpanan 

(storage); pada pemodelan perangkat 

lunak yang akan diimplementasikan 

dengan pemograman terstruktur, maka 

pemodelan notasi inilah yang harusnya 

dibuat menjadi tabel-tabel basis data 

yang dibutuhkan, tabel-tabel ini juga 

harus sesuai dengan perancangan tabel-

tabel basis data yang dibutuhkan, tabel-

tabel ini juga harus sesuai dengan 

perancangan tabel-tabel basis data 

(Entity Relationship Diagram (ERD), 

Conceptual Data Model (CMD), 

Physical Data Model (PDM)) 

4 

 

 

Terminator 

(Eksternal Entity) 

Entitas luar (external entity) atau 

masukan (input) atau keluaran (output) 

atau orang yang memakai atau 

berinteraksi dengan perangkat lunak 

yang dimodelkan atau sistem lain yang 

terkait dengan aliran data dari sistem 

yang dimodelkan 
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 Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2014:72), berikut ini adalah tahapan tahapan 

perancangan dengan menggunakan DFD:  

1.) Membuat DFD Level 0 atau sering disebut juga Context Diagram DFD Level 0 

menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang 

berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD Level 0 digunakan untuk 

mengambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan dengan entitas 

luar. 

 

2.) Membuat DFD Level 1  

 DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam 

sistem yang akan dikembangkan. DFD Level 1 merupakan hasil breakdown DFD 

Level 0 yang sebelumnya sudah dibuat.  

3.) Membuat DFD Level 2 

  Modul-modul pada DFD Level 1 dapat di breakdown menjadi DFD Level 2. 

Modul mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada tingkat 

kedetilan modul tersebut. Apabila modul tersebut sudah cukup detail dan rinci maka 

modul tersebut sudah tidak perlu untuk di breakdown lagi. Untuk sebuah sistem, 

jumlah DFD Level 2 sama dengan jumlah modul pada DFD Level 1 yang di 

breakdown 
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4.) Membuat DFD Level 3 dan seterusnya.  

 DFD Level 3, 4, 5 dan seterusnya merupakan breakdown dari modul pada DFD 

Level di atasnya. Breakdown pada level 3, 4 dan 5 dan seterusnya aturannya sama 

persis dengan DFD Level 1 atau Level 2. 

a. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Sukamto dan Shalahuddin (2013:289), “Entitiy Relationship Diagram (ERD) 

adalah pemodelan awal basis data yang akan dikembangkan berdasarkan teori 

himpunan dalam bidang matematika untuk pemodelan basis data relasional”. 

 

Tabel II. 3. Simbol Entity Relationship Diagram  

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Entitas 

Entitas merupakan data inti yang 

akan disimpan bakal tabel pada basis 

data benda yang memiliki data dan 

harus disimpan datanya agar dapat 

diakses oleh aplikasi komputer 

penamaan entitas biasanya lebih ke 

kata benda dan belum merupakan 

nama tabel 
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2 

 

 
Atribut 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas  

3 

 

 

Relasi 

Relasi yang menghubungkan antar 

entitas; biasanya diawali dengan kata 

kerja 

4 

 

 

Link 

Penghubung antara relasi dengan 

entitas dan antara entitas dengan 

atributnya. 

 

 

 

K. Laravel 

 Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk 

meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan 

awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan 

aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. 

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi 

logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen- komponen 

aplikasi, seperti : manipulasi data, controller, dan user interface. 
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1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi 

yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan 

data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain. 

2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa 

dikatakan berupa halaman web. 

3. Controller, Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. 

Beberapa fitur yang terdapat di Laravel : 

 Bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia 

beragam di aplikasi. 

 Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan metode 

internal dari pola “active record” yang menagatasi masalah pada hubungan 

objek database. 

 Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi, menggunakan controller 

atau bagian Route. 

 Reverse Routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara Link dan Route. 

 Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET and 

POST. 

 Class Auto Loading, menyediakan loading otomatis untuk class PHP. 

 View Composer, adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view 

sedang loading. 
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 IoC Container, memungkin obyek baru dihasilkan dengan pembalikan 

controller. 

 Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. 

 Unit Testing, banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. 

 Automatic Pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis telah 

melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap Dalam 

melakukan penelitian ini jenis penelitian applied research yang digunakan adalah 

metode pengembangan sistem. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh untuk 

menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan 

persoalan(problem) organisasi atau memanfaatkan  kesempatan (opportunities) yang 

timbul. Oleh karena itu penulis menggunakan metode pengembangan sistem, agar 

software yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkandan terencana. Adapun 

metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode applied research  

dimana penelitian  applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-

kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan 

berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah masalah tertentu. Tujuan 

utamanya adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok 

maupun untuk keperluan industry atau politik dan bukan untuk wawasan 

keilmuan semata. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

pendekatan berdasarkan yang diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara,analisis dokumen, diskusi terfokus, atau 

observasi. 

C. Sumber Data. 

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). 

a. Survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan 

cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada para pegawai 

Binmas Polda Sulawesi Selatan.  

b. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 

phenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

c. Wawancara adalah aktivitas memberikan pertanyaan langsung kepada 

pegawai Binmas Polda Sulawesi Selatan dengan begitu data-data 

dengan melakukan wawancara akan dapat diperoleh. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan 

dokumen (Sugiyono, 2013:225). 

a. Penggunaan Library Research yang merupakan cara mengumpulkan 

data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis. 

b. Pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari 

Binmas Polda Sulawesi Selatan berupa Form inputan data diri dan 

kelengkapan berkas yang digunakan.  

c. Literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan masalah 

ini. Penelitian ini berkaitan pada sumber-sumber data online atau 

internet ataupun hasil dar penelitian sebelumnya sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan 

dalam pembangunan sistem, akan dilakukan metode pengumpulan data dan 

informasi dengan menggunakan : 

 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dan responden untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun susunan proses wawancara ini adalah sebagai berikut: 
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Tema : Informasi, Sistem yang digunakan, proses-proses yang digunakan 

pada Binmas Polda Sulawesi selatan. 

Tujuan  : Mengetahui sistem yang digunakan dalam Binmas Polda 

Sulawesi Selatan. 

Narasumber : Operator Binmas Polda Sulawesi selatan. 

Waktu  : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber. 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan kegiatan penelitian 

dalam menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang perancangan dan membuat sistem informasi manajemen 

pada buku,referensi peneliti lain dan website yang berkaitan dengan 

perancangan sistem infomasi manajemen. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini 

adalah laptop Acer dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor Intel Pentium inside CPU 2.2Ghz, 2,2Ghz 

2. RAM 2.00 GB  

3. Hardisk 500 GB 
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2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan aplikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Google chrome, Mozilla firefox atau aplikasi browser untuk 

menjalankan program tersebut. 

2) MySQL,XAMPP, PHP 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall. Model ini 

melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem 

lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification dan maintenance. 

Disebut dengan Waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain 

harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap requirement (Pressman, 

2008). 

 

 

 

 

Gambar III.1 Model Waterfall(Pressman,2008) 
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Berikut ini adalah tahap proses dari model Waterfall : 

a. Requirements definition 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software.  

b. System And Software Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan di atas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. 

Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan 

pada tahap sebelumnya.  

c. Implementation And Unit Testing 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 

oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 

d. Integration And Sytem Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 

software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software 

bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

yang sudah didefinisikan sebelumnya. 
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e. Operation And Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti 

itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak 

ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada. 

 

G. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok 

dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. 

Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak 

sempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan 

kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem 

yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan menggunakan pengujian 

blackbox . Tujuan dari pengujian ini adalah diharapkan dengan minimal 

tenaga dan waktu untuk menemukan berbagai potensi kesalahan dan cacat. 

Harus didasarkan pada kebutuhan berbagai tahap pengembangan, desain dan 

dokumen lain atau program yang dirancang untuk menguji struktur internal, 

dan menggunakan contoh-contoh ini untuk menjalankan program untuk 

mendeteksi kesalahan.Pengujian sistem informasi harus mencakup pengujian 

perangkat lunak, berdasarkan indikator kinerja spesifik yang akan, digunakan 
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di sini, pengujian jauh lebih mudah dan efisien sehingga bagi pembaca lebih 

memahami. 

 

Blackbox merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua 

fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinsikan. cara pengujian hanya dilakukan dengan 

menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah 

hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Fatta, 2007). 
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

A. Analisis Sistem yang SedangBerjalan 

 Analisis sistem sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Sebelum dilakukan perancangan 

sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap sistem yang telah 

berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang telah 

ada dengan sistem yang akan diusulkan. Adapun prosedur sistem yang sedang 

berjalan akan dijelaskan pada Flowmap berikut: 

Mengisi Formulir 

Pelatihan

Formulir Pelatihan

Formulir Pelatihan

Proses Verivikasi

Menampilkan 

Hasil 

Verifikasi

Membuat 

Laporan

Informasi Pelatihan

Peserta Bagian Penerimaan

Laporan Pelatihan

 

Gambar IV. 1 Flowmap Sistem yang sedang berjalan 
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Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses sistem yang 

sedang berjalan pada proses penerimaan dan registrasi kebagian penerimaan yang 

dimulai dari peserta mengisi formulir pelatihan. Selanjutnya proses vervikasi 

menampilkam hasil vervikasi, membuat laporan dan menghasilkan laporan 

pelatihan dan sistemnya belum online 

 

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-

bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. 

a. Analisis Masalah 

Setelah mengamati permasalahan yang terjadi dalam proses registrasi 

pelatihan dan pembinaan satuan pengamanan, Binmas Polda mengalami 

kesulitan.Hal ini menyebabkan kurang akuratnya informasi mengenai 

satuan pengamanan pada Binmas Polda Sulawesi Selatan. Sehingga perlu 

adanya sistem yang mengatur dalam melakukan registrasi secara online 

agar informasi akurat. 

b. Analisis Kebutuhan Sistem 

1) Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 

berikut : 
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a) Sistem ini menampilkan halaman registrasi, sebagai proses awal 

antar user dengan sistem. 

b) Sistem ini akan menampilkan berbagai macam data seperti data 

pelatih, berita seputar satuan pengaman dan Binmas Polda 

Sulawesi Selatan dan alumni atau peserta yang telat mengikuti 

pelatihan. 

c) Sistem yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang familiar 

dan mudah digunakan bagi pengguna. 

2) Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh sistem ini yaitu sebagai berikut:  

a) Registrasi Peserta  

b) Data  Seputar Satuan Pengaman 

3) Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang 

berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini 

adalah meminimalisir terjadinya kesalahan dan masalah yang terjadi 

pada Registrasi Pelatihan dan Pembinaan satuan pengaman pada 

Binmas Polda Sulawesi selatan.  
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4) Kelemahan Sistem 

Sistem ini hanya sebagai pendaftaran online dan hanya dibuat untuk 

pengelolaan registrasi pada satuan pengaman  

 

c. Flowmap Sistem Yang diusulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 2 Flowmap Sistem yang sedang Diusulkan 
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Pada gambar IV.2. merupakan flowmap diagram dari sistem yang diusulkan, 

menjelaskan tentang tahap-tahap dalam melakukan tahap regisrtasi awal yang 

dimulai dari admin membuka pendaftaran secara global, kemudian user 

mengakses website Binmas Polda Sulawesi Selatan. User melakukan input data 

dan berkas sesuai kelengkapan peserta, setelah user menginput data admin 

mengecek kelengkapan berkas dan biodata secara lengkap apabila data sesuai 

maka admin akan memberi username dan Password untuk peserta. Selanjutnya 

user menerima kode dan login sesuai yang diberikan, setelah login user harus 

menyimpan kode pembayaran untuk melakukan registrasi kepada panitia. 

C. Perancangan Sistem 

 Selanjutnya di rancang sistem secara umum, kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mendesain sistem dengan tahap – tahap kerja sistematis, mulai dari pengumpulan data 

sampai menganalisis bahan (data) dan informasi yang telah dikumpulkan untuk 

merancang dan menyempurnakan perancangan sistem. 

1. Diagram Konteks 

Sistem informasi registrasi, 
Pelatihan dan pembinaan 
satuan pengaman Binmas 

Polda 

User Admin

Input Data satpam
Data berita 

Data satpam 
Data Berita 

Input Data User

Data user

 

               

   Gambar IV.3 Diagram Konteks 
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Deskripsi Diagram Konteks Diusulkan diatas, yaitu terdapat dua entitas dalam 

sistem informasi registrasi pelatihan dan pembinaan diantaranya Admin dalam Hal 

Ini Pegawai yang bertugas sebagai admin, serta user menerima data tentang pelatihan 

satpam. 

2. Diagram Hipo 

HIPO (Hierarchy Input Process Output) merupakan metodologi yang 

dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPO sebenarnya adalah alat 

dokumentasi program. Deskripsi diagram di bawah  menunjukkan proses dan 

bagian-bagian dari sistem yang terdiri dari tiga proses yakni proses daftar, 

proses pengumuman, dan proses kelola berita. Pada proses daftar memiliki 3 

proses yakni input, lihat data dan edit data

Sistem informasi registrasi, Pelatihan 
dan pembinaan satuan pengaman 

Binmas Polda 

Proses Daftar 
Proses kelola

 berita
Proses 

Pengumuman

Input data Edit dataLihat data

 

       Gambar IV.4 Diagram HIPO 
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3.  Data Flow Diagram level 1 

User

2.P
Pengumuman

1.P
Daftar

3.P
Kelola Berita 

Admin

 Input Data User

Data User

Data User

Data User

Data User

Data User

Data User

Data Satpam

Data Satpam

Data satpam

Data Satpam

Data Berita

Data Berita

Data Berita

Data satpam

Data Berita

Data Berita

Tb_peserta

Tb_pegumuman

Tb_Posts

Tb_User

 

Gambar IV.5 Diagram Level 1 

 

4. Diagram level 2 proses 1 

 

1.1.P
Proses Input data

1.3.P
Edit Data

1.2.P
Input Data

Tb_PesertaUser

Data User Data User 

Data User 

Data User 

Data User Data User 

Data User 

Data User 

Admin

Data User 

Data User 

Gambar IV.6 Diagram Level 2 Proses 1 
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5. Diagram ERD 

Entity Relationship diagram (ERD) merupakan teknik yang digunakan 

untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh 

System Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan system. 

Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar 

untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang 

dikembangkan.  

Peserta
Anggota 

Pelatihan

Melihat

Berita Jadwal 

Pelatihan

Mendaftar

 
 

 

Gambar IV.7 ERD Entity Relationship diagram 

 

ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang 

pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Deskripsi dari 

diagram diatas adalah peserta memasukkan data diri seperti yang di table 

peserta, kemudian terdaftar menjadi anggota pelatihan dan dapat melihat 

berita, jadwal dan pelatihan Satuan Pengaman. 
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D. Kamus data 

Users = {id, name, username, email, pass, image, about, remember_token 

created_at, updated_at } 

Pengumuman: {id, usr_Id, title, slug, image, body, view_count, is_approved 

created_at, updated_at} 

Peserta = {id, nik, fullname, pass, tmpt_lhr, tgl_lhr, agama, goldar, alamat , no_ 

telp, jns_pendaftaran, bpjs, ijazah, skck, foto, pdf, status , created_at, updated_at} 

Jadwal  = {id, mulai, selesai, pengumuman, created_at, updated_at} 

Categories  = {id, name, slug, created_at, updated_at} 

Category_ post = {id, post_id, category_id, created_at, updated_at} 

Post = {id, user_id, title, slug, image, body, view_count, status, is_approved 

created_at, updated_at} 

Post_tag = {id, post_id, tag_id, created_at, updated_at, created_at, updated_at} 

Tags = {id, name, slug, created_at, updated_at} 

Roles = {id, name, guard_name, created_at, updated_at} 

E. Perancangan Data Base 

a) Tabel user 

Nama Tabel : user 

Primary Key  : id_user 

Foreign Key : - 
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Fungsi Tabel : menyimpan data User 

Tabel IV.1. Tabel user 

 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10  No id 

2 Name Varchar 255 Name 

3 Username Varchar 255 Username 

4 Email Varchar 255 Email 

5 Pass Varchar 255 Password 

6 Image Varchar 255 Image 

7 About Text - About 

8 Remember_token Varchar 100 Remember_token 

9 Created_at Timestamp - Created_at 

10 Update_at Timestamp - Update_at 

      

b) Tabel peserta 

Nama Tabel : tb_peserta 

Primary Key  : id_peserta 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : menyimpan data peserta 

Tabel IV.2. Tabel peserta 

 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 No Id 

2 Nik Varchar 20 Nomor indentitas 

3 Fullname Varchar 50 Fullname 

4 Pass Varchar 500 Password 
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5 T mpt_lhr Varchar 255 Tempat_lahir 

6 Tgl_lhr Varchar 10 Tanggal_lahir 

7 Agama Varchar 5 Agma 

8 Goldar Varchar 20 Golongan darah 

9 Alamat Varchar 200 Alamat 

10 No_telp Varchar 30 Nomor Telpon 

11 Jns_pendf Varchar 50 Jenis Pendaftran 

12 Bpjs Varchar 500 BPJS 

13 Ijazah Varchar 500 Ijazah 

14 Skck Varchar 500 SKCK 

15 Foto Varchar 500 Foto 

16 Pdf Varchar 500 PDF 

17 Status Varchar 20 Status 

18 Created_at Timestamp - Created_at 

19 Updated_at Timestamp - Updated_at 

 

c) Tabel pengumuman  

Nama Tabel :tb_pengumuman 

Primary Key  : id_pengumuman 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : menyimpan data pengumuman 

Tabel IV.3. Tabel Data Pengumuman 

 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 No Id 

2 Usr_id Int 10 User Id 

3 Title Varchar 255 Title 

4 Slug Varchar 255 Slug 
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5 Image Varchar 255 Image 

6 Body Text - Body 

7 View_count Int 11 View_count 

8 Is_approved Tinyint  1 Is_approved 

9 Created_at Timestamp - Created_at 

10 Updated_at Timestamp - Updated_at 

 

d) Tabel Jadwal 

Nama Tabel :tb_jadwal 

Primary Key  : id_jadwal 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : menyimpan data jadwal 

Tabel IV.4. Tabel Data Jadwal 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 No Id 

2 Mulai Date - Mulai 

3 Selesai  Date - Selesai 

4 Pengumuman Date - Pengumuman 

5 Created_at Timestamp - Created_at 

6 Updated_at Timestamp - Updated_at 

 

e) Categories 

Nama Tabel : Categories  

Primary Key  : id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel :  Untuk menyimpan data kategori 
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Tabel IV.5. Tabel Categories 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 No Id 

2 Name Varchar 255 Name 

3 Slug Varchar 255 Slug 

4 Created_at Timestamp - Created_at 

5 Update_at Timestamp - Update_at 

 

f) Category post 

Nama Tabel : Category post  

Primary Key  : id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel :  kategori post  

Tabel IV.6. Tabel Category Post 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 No Id 

2 Post_id Int 11 Post_id 

3 Category_id Int 11 Category_id 

4 Created_at Timestamp - Created_at 

5 Update_at Timestamp - Update_at 
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g)  Posts 

Nama Tabel : post  

Primary Key  : id 

Foreign Key :  

Fungsi Tabel :  menyimpan post berita 

Tabel IV.7. Tabel post 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 Id 

2 user_id Varchar 11 User_id 

3 Title Varchar 255 Title 

4 Slug Varchar 255 Slug 

5 Image Varchar 255 Image 

6 Body Text - Body 

7 View_count Int 11 View_count 

8 Status Tinyint 1 Status 

9 Is_approved Tinyint 1 Is_approved 

10 Created_at timestamp - Created_at 

11 Update_at Timestamp - Update_at 

 

h) Post Tag 

Nama Tabel : post  

Primary Key  : id 

Foreign Key :  

Fungsi Tabel :  menyimpan postag 
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Tabel IV.8. Tabel Post Tag 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 Id 

2 Post_id Varchar 11 Post_Id 

3 Tag_id Varchar 11 Tag_id 

6 Created_at Varchar - Created_at 

7 Update_at Varchar - Update_at 

 

i) Tabel Tag 

 Nama Tabel : Tag 

Primary Key  : id 

Foreign Key :  

Fungsi Tabel :  menyimpan data tag 

id, name, slug, created_at, updated_at 

Tabel IV.9. Tabel Tag 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 Id 

2 Name Varchar 11 Name 

3 Slug Varchar 11 Slug 

4 Created_at Varchar - Created_at 

5 Update_at Varchar - Update_at 
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j) Tabel Roles 

Nama Tabel : Roles 

Primary Key  : id 

Foreign Key :  

Fungsi Tabel :  menyimpan data roles 

id, name, slug, created_at, updated_at,id, name, guard_name, created_at, 

updated_at 

Tabel IV.10. Tabel Roles 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 10 Id 

2 Name Varchar 11 Name 

3 Guard_name  Varchar 11 Guard_Name 

4 Created_at Varchar - Created_at 

5 Update_at Varchar - Update_at 
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F. Perancangan  Interface 

a. Halaman Utama User/Pendaftar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.8 Menu Utama User 

 

b. Rancangan Form Login 

 

Gambar IV.9 Gambar Form Login 
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c. Halaman Utama Admin 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10 Gambar Halaman utama Admin 

 

d. Halaman pendaftaran 

 

 

Gambar IV.11 rancangan pendaftaran 
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e. Rancangan Halaman Berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12 Rancangan Halaman Berita 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

 

1. Interface Admin 

a. Antar Muka Login 

 Antaramuka login admin akan tampil saat pertama kali diakses. Pada 

antarmuka ini user hanya bisa diakses oleh admin. Admin harus mengisi 

User ID dan password yang valid agar dapat menggunakan sistem. 

 

 

Gambar V. 1. Antarmuka Login Admin 

b. Antar  Muka  Home  

Antar muka ini akan menampilkan tentang apa-apa saja yang akan di 

ubah di dalam sistem  
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Gambar V. 2. Antarmuka Home Admin 

c. Antar Muka Berita 

Antar muka ini akan menampilkan menu untuk membuat suatu 

berita yang ingin di posting. Dengan adanya menu ini akan 

mempermudah admin dalam membuat suatu berita atau informasi yang 

berkaitan dengan satuan pengaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 3. Antarmuka Berita 
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d. Antar Muka Pengumuman  

Antar muka ini menampilkan informasi yang berkaitan tentang 

pengumuman atau himbauan panitia terhadap peserta terkait tentang 

satuan pengaman.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 4. Antarmuka pengumuman 

e. Antar Muka Peserta  

Antar muka ini menampilkan informasi berupa berapa jumlah 

peserta yang telah mendaftar dan admin dapat melihat kelengkapan 

berkas dari peserta. 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 5. Antarmuka peserta 
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f.  Antar Muka Tambah Admin 

Antarmuka ini berisi daftar akun admin untuk mengakses halaman 

admin. Pada antarmuka ini admin dapat menambahkan akun, menghapus, 

dan mengubah password 

. 

 

 

 

 

 

Gambar V. 6. Antarmuka Tambah Admin 

2. Interface User 

 

a. Antar Muka Home 

Antarmuka home adalah tampilan pertama kali dilihat oleh calon 

peserta. Pada antarmuka ini berisi informasi mengenai  

 

 

 

 

 

Gambar V. 7. Antarmuka Home User 
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b. Antar Muka Berita  

 

Antar muka ini menampilkan tentang berita update seputar satuan 

pengaman Binmas Polda Sulawesi Selatan. 

  

 

             

Gambar V. 8. Antarmuka Berita 

c. Antar muka Daftar  

 

Antarmuka daftar berisi tentang formulir pendaftaran tang harus di 

isi oleh peserta 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 9. Antarmuka Daftar 
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d. Antar Muka Pengumuman 

Antar muka ini menampilkan himbauan panitian kepada peserta 

yang berisi informasi terkait apa-apa saja yang perlu di perhatikan selama 

kegiatan berlangsung 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 10. Antarmuka Pengumuman 

e. Antarmuka Profil 

Antarmuka Ini Menampilkan tentang visi misi dan profil Binmas 

Polda Sulawesi Selatan terkait satuan pengaman. 

 

 

 

 

 

Gambar V. 11. Antarmuka Profil 
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f. Antarmuka Kontak 

Antarmuka kontak Menampilkan informasi terkait pihak-pihak 

yang dapat di hubungi dan  alamat Binmas Polda Sulawesi selatan. 

Gambar V. 12. Antarmuka kontak 

g. Antarmuka login User 

Antarmuka ini menampilkan tampilan login user , kemudian 

user mengisi menggunakan user id yang telah di tetapkan melalui nik ktp 

dan password yang random 

 

Gambar V. 13. Antarmuka Login User 
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h. Antarmuka Tampilan Kelulusan  

Antarmuka ini menampilkan jika seseorang telah dinyatakan 

lulus seleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 14. Antarmuka Tampilan Kelulusan 

i. Antarmuka Tampilan Cetak registrasi 

 Antarmuka ini menampilkan jika seseorang lulus maka bukti 

registrasi yang dimiliki harus di simpan dan di perlihatkan oleh panitia jika 

melakukan pembayaran lebih lanjut.  

 

Gambar V. 15. Antarmuka Cetak Registrasi 
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B. Pengujian Sistem 

 

1. Pengujian Menu Utama User 

Pengujian Menu Utama dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel V. 1. Uji Blackbox Menu Utama User 

 

 
Data tang di masukkan 

 
Hasil yang Di harapkan 

 
Kesimpulan 

Akses Website 
Akan Menampilkan Halaman 

Utama 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Home 

 

Akan menampilkan Menu 

Home 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Berita 
Akan Menampilkan Berita 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Daftar 

 

Akan Menampilkan Menu 

daftar Kemudian User Bisa 

Melakukan pendaftaran 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu 

Pengumuman 

 

Akan Menampilkan 

Pengumuman dan Informasi 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Kilik Menu Profil 

 

Akan Menampilkan Profil 

Binmas dan Visi Misi untuk 

satuan pengaman 

[V  ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

 

Pilih & Klik Menu Kontak 

Akan Menampilkan 

Inforrmasi kontak yang bisa 

di hubungi 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Login 

Untuk User 

 

Akan Menampilkan 

Tampilan Login 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 
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2. Pengujian Menu Administrator 

Pengujian Menu Utama dapat dilihat pada table berikut : 

 

 

Tabel V. 2. Uji Blackbox Menu Administrator 

 
Data tang di masukkan 

 
Hasil yang Di harapkan 

 
Kesimpulan 

Masukkan User Id, password 

& Klik Sign In 

Login Untuk masuk Ke 

Halaman Administrator 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Berita 

 

Akan menampilkan menu 

Berita 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

Pilih & Klik Menu 

pengumuman 

Akan Menampilkan Menu 

Pengumuman 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Peserta 

 

Akan Menampilkan Menu 

Peserta 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 

 

 

Pilih & Klik Menu Tambah 

Admin 

 

Akan Menampilkan Menu 

Tambah Admin 

[ V ]  Di terima 

 

[  ]   Di Tolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, 

1. Sistem informasi ini mempermudah pengurus Binmas Polda Sulawesi Selatan dalam 

melakukan Penerimaan Anggota Baru serta menyebarkan informasi Tentang Satuan 

Pengaman. 

2. Website yang dibuat dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi bagi 

Binmas Polda Sulawesi Selatan dengan menampilkan berita kegiatan yang dilakukan 

Setiap tahuunya agar Tidak terjadi Keterlambatan.  

B. Saran 

Dalam pengembangan website ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih 

memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu untuk pengembangan lebih lanjut 

mengenai website ini dapat disarankan: 

1. Menyediakan fasilitas untuk melakukan  pemeliharaan terhadap sistem yang 

telah dibuat 

2. Penambahan fitur yang lebih banyak untuk keperluan Binmas Polda Sulawesi 

Selatan. 
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